
BLEFAROPLASTYKA W PANI

Pierwsze efekty możemy podziwiać już 
około 6 tygodnia po operacji, a do 6 m-cy 
blizny stają się przeważnie całkiem niewi-
doczne. Plastyka powiek potrafi odmło-
dzić twarz o 10 i więcej lat, a jej efekty są 
długotrwałe i pozwalają przez wiele kolej-
nych lat cieszyć się świeżym spojrzeniem.
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Blefaro
PLASTYKA

OCZY I ICH OPRAWA DECYDUJĄ O TYM  
JAK JESTEŚMY POSTRZEGANI. Z WIEKIEM  

SKÓRA WOKÓŁ POWIEK WIOTCZEJE,  
A WRAZ Z NIĄ TAKŻE OKOLICZNE TKANKI.

B lefaroplastyka, czyli plastyka po-
wiek pozwala przywrócić oczom,  
a w rezultacie całej twarzy, młody 

wygląd. Część osób decyduje się na ope-
rację ze względów estetycznych, aby od-
zyskać utraconą świeżość spojrzenia. Na-
gminne unoszenie brwi, w celu ukrycia 
opadających powiek, niejednokrotnie 
przyczynia się do pogłębiania postarzają-
cych twarz zmarszczek poprzecznych 
czoła. Względy estetyczne nie są jednak 
jedyną przyczyną blefaroplastyki. Problem 
opadających powiek może prowadzić do 
znacznego ograniczenia pola widzenia 
oraz utrudniać funkcjonowanie osobom  
w każdym wieku. Warto zatem podkreślić, 
że nie wiek, a ocena kliniczna pacjenta, 
stanowi wskazanie do przeprowadzenia 

plastyki powiek. Podczas operacji usuwa-
ny jest nadmiar wiotkiej skóry, fragment 
mięśnia okrężnego oka, a jeśli konieczne 
redukowane są przepukliny tłuszczowe. 
Plastyką objąć można górną albo dolną 
powiekę lub obie na raz. W przypadku po-
wieki dolnej celem jest przede wszystkim 
likwidacja tzw. worków pod oczami,  
tj. przepuklin tłuszczowych oraz towarzy-
szącego im nadmiaru skóry. Zabieg wy-
konywany jest przeważnie w znieczuleniu 
miejscowym, a na życzenie pacjenta  
w znieczuleniu ogólnym. Dzięki umiejsco-
wieniu cięć w naturalnych bruzdach skóry, 
blizny stają się niemal niezauważalne.  
Po 5-7 dniach od operacji następuje usu-
nięcie szwów, a do ok 1-2 tygodni pacjent 
wraca do normalnego funkcjonowania. 
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